
ПРОТОКОЛ № З 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 19.07.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович
с

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 16 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації (реєстрація додається), начальник відділу з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Онофрійчук О.І.

Запрошені: представники «GROU» Олеся Кравченко-Фісун та Оксана Гирич, 
представники інститутів громадянського суспільства та мешканці району 
(реєстрація додається).

Порядок денний:
1. Про проект «Простір спілкування» Lipton Park (у сквері №2 на 

Контрактовій площі)
2. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
пррядшс..дедвдй.та>.з^проп,9щвав,дерщти,.д9..дерщрш..,ДЩ^ШШ,..Д„.сше:. про 
проект «Простір спілкування» Lipton Park (у сквері №2 на Контрактовій площі) 
та запросив до виступу доповідача.

ВИСТУПИЛИ:
Кравченко-Фісун О., представник «GROU» - агентство з Public Affairs і 
управління репутацією», яка зробила презентацію проекту під робочою назвою 
«Простір спілкування» Lipton Park, (у сквері №2 на Контрактовій площі). 
Зазначила, що проект компанії Unilever, спрямований на покращення якості 
життя киян та гостей міста. Мета проекту - створити у Києві простір для 
приємного спілкування дітей та дорослих, а також дати можливість мешканцям 
та гостям міста впливати на благоустрій міста шляхом участі в конкурсі 
креативних інсталяцій. Закликала взяти участь у конкурсі усіх бажаючих, що 
відбудеться з 20 травня по 24 липня. Конструкцію, яка переможе у конкурсі, 
буде виготовлено коштом компанії та встановлено у сквері №2.

Присутні підтримали дану ініціативу, висловили думки та задали уточнюючі 
питання.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.



На засідання завітав голова району Валентин Мондриївський, який 
привітав новий склад Громадської ради та побажав успіхів у роботі на благо 
району. Також нагадав, що Громадська рада може розраховувати на підтримку 
райдержадміністрації в реалізації цікавих та корисних ініціатив на території 
Подільського району. Окрім того, коротко розповів про найголовніші плани та 
перспективи району й закликав присутніх долучитися до контролю питання 
ведення сезонної торгівлі на території району. На додаток запросив усіх 
відвідати Громадський звіт про роботу Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації за І півріччя 2017 року, що відбудеться 27.07.2017 о 
15.00 в приміщенні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, 
(Контрактова площа,2, III поверх, актова зала).

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання порядку денного про розгляд поточних питань. Повідомив, що 
на засідання завітали представники інститутів громадянського суспільства, які 
опікуються питанням збереження та благоустрою Замкової гори і запросив до 
виступу.

ВИСТУПИЛИ:
Філатов P.M., представник ГО «Парасоль Гігант» та громадської ініціативи 
«ЧИСТО: Замкова Гора», який розповів, що Замкова гора -  є складовою 
пам’ятки містобудування «Замкова гора-Андріївський узвіз» і одним із 
знакових місць Стародавнього Києва, яке визначає його історичний образ. 
Зробив історичний екскурс, що супроводжувався цікавим фоторядом. Зазначив, 
що на теперішній час на горі відсутні будь-які інформаційні вказівники про 
охоронний статус та у зв’язку з відсутністю системного прибирання 
накопичується велика кількість сміття. Презентував проект створення 
археологічно-ландшафтного парку «Замкова гора» і розповів про його 
перспективи та переваги. Звернувся до членів громадської ради за підтримкою 
проекту, а також щодо можливості залучення широкого кола громадськості до 
прибирання території.

Присутні зацікавились питаннями реалізації та фінансування проекту. В ході 
обговорення до доповідача приєдналась Сердюк О.М., голова Ради КМО 
УТОПІК та співініціатор проекту «Замкова Гора», яка доповнила про 
підготовку даного проекту та вагомий внесок у популяризацію культурної 
спадщини Києва.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зробила оголошення, щодо затвердження Подільською 
райдержадміністрацією Плану заходів з нагоди відзначення Дня Державного 
Прапора України та 26-ї річниці незалежності України у Подільському районі

м. Києва, що буде висвітлений найближчим часом на офіційному веб-сайті та 
на сторінці соціальної мережі Фейсбук району. Поцікавилась, щодо намірів
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з
Громадської ради стосовно організації заходу, присвяченого 26-й річниці 
незалежності України.
Повідомила, що 27 липня 2017 року о 15:00 голова Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації Валентин Мондриївський прозвітує про роботу 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за І півріччя 2017 
року. Місце проведення заходу: Контрактова площа, 2, Подільська районна в 
місті Києві державна адміністрація, III поверх, актова зала.

Мельник І.В., який вніс пропозицію провести круглий стіл, з нагоди 
відзначення 26-ї річниці незалежності України, зазначив, що має цікаві ідеї 
стосовно наповнення заходу та готовий взяти на себе організацію.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав, що члени Громадської 
ради мали визначитись з вибором комітетів, в складі яких їх діяльність буде 
найефективнішою.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка повідомила про загальну кількість комітетів попереднього 
складу Громадської ради та їх напрямки діяльності.

В ході обговорення виявилось, що не всі члени Громадської ради визначились з 
вибором комітетів. Також, не дійшли згоди, щодо загальної кількості комітетів, 
їх спрямування та назв.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував розглянути 
результати, напрацьовані робочою групою з розробки Положення про 
Громадську раду при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, яка мала опрацювати надіслані пропозиції та провести 
порівняльний аналіз.

ГОЛОСУВАЛИ:
1. Щодо викладення п.6. Положення в редакції 2015 року (без змін): «До 
складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, 
релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, 
творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів 
масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, 
легалізованих відповідно до законодавства України, які здійснюють свою 
діяльність зокрема на території Подільського району м. Києва не менше двох 
років до дня обрання ради (далі - інститути громадянського суспільства). »

«за» -11;

2. Щодо внесення змін до п.6 Положення в редакції 2015 року, а саме: «До 
складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, 
релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, 
творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів



масової інформації та інших непідприємницьких товариств і 
установ, легалізованих відповідно до законодавства України, які здійснюють 
свою діяльність зокрема на території Подільського району м. Києва не менше 
одного року до дня обрання ради (далі - інститути громадянського 
суспільства).»

«за» - 2;

3. Щодо приведення Положення у відповідність Типовому положенню «Про 
Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 
Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі 
державній адміністрації», затвердженого Постановою КМУ від 03.11.2010 
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» (надалі -  Типове положення).

«за» - 3;

4. Щодо внесення змін до абзацу 12 п.8 в частині, що стосується вимог до 
переліку документів, які подаються ІГС для участі в установчих зборах з 
формування складу громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації, а саме: «Інформація про результати діяльності 
інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, 
реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання 
інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових 
обгрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації 
державної політики у  відповідній сфері та інформування про них 
громадськості тощо, зокрема на території Подільського району) протягом 
одного року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського 
суспільства працює менше двох років, - за період діяльності).

«за» - одностайно;

5. Щодо доповнення п.13 Положення, яким передбачено «Голова Громадської 
ради: організовує діяльність Громадської ради; організовує підготовку і 
проведення її засідань, головує під час їх проведення; підписує документи від 
імені Громадської ради; представляє Громадську раду у  відносинах з 
центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, 
органами місг^евого самоврядування, засобами масової інформації; може 
брати участь у  засіданнях колегії Подільської райдержадміністрації.» фразою: 
«Голова Громадської ради може делегувати заступника для участі у  
засіданнях колегії Подільської райдержадміністрації».

«за» - одностайно;

6. Щодо викладення абзацу 2 п.18 Положення у наступній редакції: «Залучення 
до складу комітетів інших осіб, які не є членами Громадської ради
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відбувається на засіданні Громадської ради за поданням голови комітету та 
шляхом голосування з оформленням протокольного рішення, щодо 
персонального складу відповідного комітету. Особи, які не є членами 
Громадської ради, користуються на засіданнях комітетів правом дорадчого 
голосу».

«за» - одностайно

7. ЩоДо викладення абзацу 5 п.7 Положення, відповідно до пропозиції 
Афіндуліді С.І.: «Членство в громадській раді є індивідуальним, але якщо 
представник громадської організації, який увійшов до її складу відсутній з 
поважних причин, тоді рішенням громадської ради допускається інша особа - 
представник громадської організації за довіреністю, з правом голосу» та 
об’єднання, з наступним корегуванням, з пропозицією Чернишенко Н.С., а 
саме: «Членство в Громадській раді є представницьким. У разі неможливості 
членом Громадської ради здійснювати свою представницьку та членську 
діяльність в Громадській раді, інститут громадянського суспільства, який 
подавав цього члена, має право замінити його іншим представником за 
письмовим повідомленням Громадській раді.
В свою чергу, Громадська рада приймає рішення та вносить подання голові 
Подільської райдержадміністрації на затвердження змін складу Громадської 
ради та видання відповідного Розпорядження».

«за» - 10

8. Щодо доповнення п.З Положення абзацом: «Взаємодія структурних 
підрозділів Подільської райдержадміністрації та її апарату з Громадською 
радою з метою налагодження ефективного механізму взаємодії роботи 
інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування на засадах партнерства і взаємної 
відповідальності».

«за» - 15

9. Щодо викладення п.1 Положення в такій редакції: «Громадська рада є 
постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, 
утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними 
справами, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчого органу 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації), налагодження 
ефективної взаємодії РДА з громадськістю, врахування громадської думки під 
час формування та реалізації державної політики в Подільському районі міста 
Києва».

«за» - 8

10. Щодо внесення змін в абзац 4 п.10 Положення, яким передбачено що 
членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської
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6
ради у разі: «неможливості члена Громадської ради брати участь у  
роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у  судовому порядку 
члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним, без 
письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про його 
заміну та включення іншого представника».

«за» - 11

Члені-f Громадської ради одностайно без голосування дійшли згоди викласти 
абзац 7 ц.Ю в наступній редакції «Членство в Громадській раді припиняється 
на підставі рішення Громадської ради у  разі: смерті члена Громадської ради, 
без письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про його 
заміну та включення іншого представника».

Білецький В.В., заступник Голови правління ГО «Громада Андріївський 
узвіз», який розповів про результати підготовки до проведення загальноміських 
громадських слухань щодо ситуації навколо будівлі театрально-видовищного 
закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі». 
Зазначив, що зібрано лише приблизно половину від необхідної кількості 
голосів. Звернувся до членів Громадської ради за підтримкою у проведенні 
інформативної акції на Андріївському узвозі, яка надасть можливість зібрати 
необхідну кількість підписів та залучити широке коло громадськості до 
вирішення даного питання.

В ході обговорення наболілого питання члени Громадської ради та усі присутні 
підтримали ініціативу проведення вищезазначеної акції, висловлювали свої ідеї 
щодо організації та зазначили, що готові взяти участь.

Білінський Т.В. запропонував провести наступне засідання Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державної адміністрації 02 серпня 2017 
року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Рекомендувати, задля інформування і залучення широкого кола 
громадськості, Філатову P.M. висвітлити проект створення археологічно- 
ландшафтного парку «Замкова Гора», на офіційному веб-сайті Подільської 
райдержадміністрації та з цією метою доручити Мельнику І.В. допомогти 
підготувати офіційне звернення голові району.
3. Підтримати ініціативу Мельника І.В. щодо проведення Круглого столу з 
нагоди відзначення 26-ї річниці незалежності України та доручити організацію 
заходу.
4. Визначитись до наступного засідання з вибором комітетів, а також назвами, 
що відображатимуть їх напрямок діяльності та сформувати остаточний, 
загальний перелік комітетів.
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5. Доручити Чернишенко Н.С. підготувати Проект Положення про Громадську 
раду при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на підставі 
проведеного голосування та з урахуванням напрацьованих пропозицій і 
порівняльного аналізу.
6. Підтримати та долучитися до ініціативи ГО «Громада Андріївський узвіз» 
стосовно проведення інформативної акції на підтримку збору підписів до 
проведення загальноміських громадських слухань щодо ситуації навколо 
будівлі театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний 
драматичний театр на Подолі».
7. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 02 серпня 2017 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

Голова Громадської ради у '  II /  /  Т. Білінський

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук


